
 

 

Додаток № 8 до Протоколу засідання 
Тарифного комітету № 26 від 15.06.2018 р. 

 

Тарифний пакет «Пенсійний поточний» 
 

№ Операція (послуга) Розмір 

винагороди, грн. 

ПДВ Строк та порядок сплати 

1 Відкриття,   закриття  поточного  рахунку: 

1.1 Відкриття рахунку в національній валюті 1 Включено до вартості продукту 

1.2 Закриття рахунку (за один закритий рахунок) Включено до вартості продукту 

2 Касове обслуговування: 

2.1 Приймання готівки від клієнтів для зарахування на 

рахунок 

Не передбачено 

2.2 Видача готівкових коштів з рахунку у касі Банку Включено до вартості продукту 

 3 Розрахункове обслуговування: 

3.1. Переказ коштів з рахунку на інший рахунок поза 

системою АТ «МОТОР-БАНК»  в національній 

валюті в межах України  

 

 

0,5%   

мін  10,00  

макс. 500,00  

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання за кожний 

початковий платіж в день надання 

послуги 

3.2 Переказ коштів з рахунку на інший рахунок  у 

національній валюті  в межах системи  АТ «МОТОР-

БАНК» 

Включено до вартості продукту 

3.3 Зарахування коштів на рахунок у безготівковій 

формі, крім пенсії, грошової допомоги у 

національній валюті 

Не передбачено 

  3.4 Надання довідки на паперовому носії за письмовим 

запитом Клієнта про наявність та рух коштів по 

рахунку  

 

 

Надання довідки про закриття рахунку 

 

50,00 

 

 

 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 

Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

  3.5 Надання  довідки  про  рух  грошових  коштів  за  

рахунком  та з інших питань розрахунково- 

касового обслуговування рахунку 

50,00 Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

  3.6 Видача дублікатів касових, розрахункових і інших 

документів 

20,00 Без 

ПДВ 

За один документ в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

4 Обслуговування неактивних рахунків: 

4.1 Комісія  за  обслуговування неактивного  рахунку в 

національній валюті2 

50 грн 

 
Без ПДВ 

Комісія стягується щомісячно при 

відсутності руху коштів на рахунку   

понад 180 календарних днів чи більше 

(за кожний рахунок) 

5 Проведення розрахунків з нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку 

5.1 Проведення розрахунків з нарахування та  

зарахування на рахунок відсотків за коштами на  

рахунку (відсотків річних) 

 

 

10,5% 
Без ПДВ 

Нараховується та сплачується  

відповідно до умов Договору  

шляхом зарахування на рахунок 

Держателя 
1 Рахунок відкривається для зарахування та виплати пенсії, грошової допомоги у національній валюті. 
2 Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше 

ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.  
3 Неактивний рахунок – рахунок, за яким понад 180 календарних днів чи більше не проводились такі операції: зарахування коштів, зняття 

готівки, безготівкова оплата товарів та послуг (за виключенням операцій щодо оплати послуг Банку чи погашення будь-яких зобов’язань 

Клієнта перед Банком, а також зарахування на поточний рахунок нарахованих Банком процентів), безготівкове перерахування коштів. 
Обслуговування неактивного рахунку – оформлення документів (в т.ч. щодо уточнення інформації про клієнта  тощо) під час 

обслуговування неактивного рахунку клієнта. 
4 Тариф діє по рахунках, по яким відсутній арешт. 

 


